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1. Inleiding  

 
Dit advies is opgemaakt door de Algemene Directie Energie met toepassing van 

artikel 6, §2 van de wet van 26 maart 2014 en van de artikelen 7bis en 7ter van de 

wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 

(“elektriciteitswet”). 

 

De wet van 26 maart 2014 (door de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

aangenomen op 13 maart 2014) heeft in de elektriciteitswet de mogelijkheid voor 

de Minister van Energie ingevoegd om de transmissienetbeheerder Elia, de opdracht 

te geven om voor een bepaalde periode een zogenaamde “strategische” reserve 

aan te leggen die geactiveerd kan worden ingeval er tijdens de winter risico bestaat 

op elektriciteitsschaarste. 

 

Om de bevoorradingszekerheid te vrijwaren zijn de eenheden waarvoor is 

meegedeeld dat zij tijdelijk of definitief zullen worden stilgelegd en de eenheden die 

effectief in de mottenballen zijn gelegd (dus tijdelijk stilgelegd), verplicht om deel 

te nemen aan de procedure voor de aanleg van de strategische reserve. 

Aanbiedingen voor beheer van de vraag, die het elektrisch systeem helpen om het 

hoofd te bieden aan verbruikspieken door deze te verminderen en zodoende bij te 

dragen tot de bevoorradingszekerheid, mogen ook deelnemen aan de samenstelling 

van de strategische reserve. 

 

Concreet bepaalt artikel 7ter van de elektriciteitswet dat de Algemene Directie 

Energie een advies overmaakt aan de minister, aangaande de noodzaak tot het 

aanleggen van een strategische reserve voor de volgende winterperiode. Indien het 

advies besluit dat er een noodzaak bestaat om zulke reserve aan te leggen, bevat 

het eveneens een voorstel van volume voor deze reserve, uitgedrukt 

in MW. 
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2. Rapport over de probabilistische analyse van Elia voor de winter 

2017-2018 : samenvatting 

 

Het rapport van de transmissienetbeheerder met zijn probabilistische analyse werd 

op 15/11/2016 verstuurd naar de Minister van Energie Marie Christine Marghem 

alsook naar de Algemene Directie Energie van de FOD Economie. Na een 

presentatie in de task force « Implementation Strategic Reserve » van de TNB werd 

het vervolgens op 1/12/2016 gepubliceerd op diens website.1 

De methodologie die de transmissienetbeheerder gevolgd heeft bij de uitwerking 

van zijn probabilistische analyse wordt uitvoerig toegelicht in zijn rapport ten einde 

de bepaling van het noodzakelijke volume van de strategische reserve  zo 

transparant mogelijk te maken. Hierbij weze opgemerkt dat de TNB verder ook 

twee consultatieronden heeft gehouden : de ene over de te volgen methodologie2 

en de andere over de aan te wenden hypothesen en gegevens3. 

 

2.1. Het basisscenario 

 

Het basisscenario dat uitgewerkt is in overleg met de AD Energie tijdens de zomer 

van 2016 en waarin methodologische opmerkingen zijn geïntegreerd die 

geformuleerd zijn tijdens de consultatie die de TNB heeft georganiseerd, stoelt op 

de volgende hypothesen en gegevens : 

 

1) Aan de aanbodzijde, tijdens de winterperiode 2017/2018, 

 - gaat men er van uit dat er 161 MW aan turbojets en 3.502 MW aan 

gascentrales4 (238 MW van gasturbines met open cyclus en 3.264 MW van gas-

stoomturbines) in werking zullen zijn,  

- zal het gehele nucleaire park (5.919 MW) in werking zijn, met een jaarlijks 

percentage aan niet geplande onbeschikbaarheid van 3,7 %,  

                                                           
1
 http://www.elia.be/fr/a-propos-elia/newsroom/news/2016/01-12-2016-Etude-de-l-adequation-pour-la-Belgique 

http://www.elia.be/nl/over-elia/newsroom/news/2016/01-12-2016-Bevoorradingszekerheidsstudie-voor-Belgie 
2
 http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/Publieke-consultatie/Publieke%20consultaties/2016-SR-

methodologie-HYPOTHESEN-en-data-voor-de-bepaling-van-het-volume 
3
 http://www.elia.be/nl/over-elia/publications/Publieke-consultatie/Publieke%20consultaties/Strategische-

Reserves-data-gebruikt-voor-de-berekening 
4
 Wat betreft de gaseenheden, worden Seraing (485 MW), Vilvoorde (265 MW), Drogenbos (230 MW) en Angleur 

33 (78 MW) beschouwd als eenheden die niet beschikbaar zijn tijdens de winter 2017/2018 
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- is het potentieel aan jaarlijks geïnstalleerde onshore windenergie tegen 

2020 (+ 175 MW/jaar) het resultaat van een raadpleging van de Gewesten door de 

AD Energie5, 

- is het potentieel aan jaarlijks geïnstalleerde offshore windenergie tegen 

einde 2019 het resultaat van de laatste informatie die beschikbaar is bij de AD 

Energie en de TNB6, 

- is het potentieel aan jaarlijks geïnstalleerde zonne-energie tegen 2020 (+ 

200 MW/jaar) het resultaat van een consultatie van de Gewesten door de AD 

Energie7, 

- zal het eind 2017 geïnstalleerd potentieel van riviercentrales 116 MW 

bedragen en dat van pompen-turbineren 1.308 MW, 

- is het potentieel van de jaarlijks geïnstalleerde biomassa- en 

afvalverbrandingscentrales tegen 2020 het resultaat van een consultatie van de 

Gewesten door de AD Energie8.  

Volgens de laatste gegevens die beschikbaar waren tijden de zomer 2016, 

zal de centrale van Langerlo, die moet worden omgebouwd tot biomassacentrale, 

niet operationeel zijn tijdens de winter 2017/2018 ; die centrale werd dus niet 

beschouwd als een eenheid in werking. 

De verdeling tussen het gecentraliseerd potentieel (407 MW eind 2017) en 

het gedecentraliseerd potentieel aan biomassa is afkomstig van een database9 van 

de TNB die maandelijks geüpdatet wordt op basis van informatie-uitwisseling met 

de rechtstreekse klanten en met de distributienetbeheerders. 

- Het potentieel van gecentraliseerde warmtekrachtcentrales zal tijdens de 

winter 17/18 722 MW bedragen. De database van de TNB die informatie bevat die 

afkomstig is van de distributienetbeheerders inventariseert voor eind 2017 een 

gedecentraliseerd potentieel van WKK van 1.157 MW. Dat potentieel werd ook in 

aanmerking genomen. 

                                                           
5
 Consultatie van de leden van de subwerkgroep  ENOVER HEB/CONCERE SER tijdens de zomer 2016. 

6
 878 MW geïnstalleerd eind 2017, 1158 MW geïnstalleerd eind 2018, 2038 MW geïnstalleerd eind 2019 en 2298 

MW geïnstalleerd eind 2020. 
7
 Consultatie van de leden van de subwerkgroep  ENOVER HEB/CONCERE SER tijdens de zomer 2016. 

8
 Consultatie van de leden van de subwerkgroep  ENOVER HEB/CONCERE SER tijdens de zomer 2016. 

9
 Alle eenheden met een capaciteit groter dan 0,4 MW zijn individueel opgenomen in deze database 

(samenwerkingsakkoord tussen Elia en de distributienetbeheerders).  
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- Het potentieel aan primaire (FCR), secundaire (aFRR) en tertiaire (mFRR) 

reserves die worden aangeleverd door Belgische productie-eenheden bedraagt 

respectievelijk 20, 144  en 380 MW10.  

- De best beschikbare informatie over de evolutie van de beschikbare 

productiecapaciteit in het buitenland werd als input gebruikt. 

 

2) Aan de vraagzijde, tijdens de winterperiode 2017/2018, 

- heeft de aankondiging van de BREXIT en van de maatregelen inzake 

energie-efficiëntie de consultant IHS CERA ertoe aangezet het jaarlijks 

groeipercentage van de vraag naar elektriciteit naar beneden te herzien. Het totaal 

verbruik in 2017 wordt derhalve geraamd op 85,5 TWh bij genormaliseerde 

temperatuur11 waarbij het groeipercentage van de vraag van 2016 naar 2017 

geschat is op  -0,17%. 

- De simulaties betreffende het piekverbruik12, waarbij rekening werd 

gehouden met 40 klimatologische jaren op een genormaliseerd verbruiksprofiel, 

geven als resultaat een piekverbruik13 tussen 13,2 GW en 14,6 GW voor de winter 

2017/2018. Het piekverbruik op percentiel 50 en 95 bedraagt respectievelijk 13,5 

GW (verwezenlijkingsprobabiliteit: één jaar op twee) en 14,1 GW 

(verwezenlijkingsprobabiliteit: 1 jaar op 20).  

3) Voortaan gebruikt de TNB een verbeterde flow-based methodologie : inmiddels 

werden 3 domeinen gesimuleerd na de consultatie die in juni 2016 ten einde liep 

(weekend, winderig weer en helemaal geen wind). Bij normale werking van het net 

en in gunstige marktomstandigheden bedraagt de maximale invoercapaciteit 

waarmee rekening wordt gehouden in de berekeningen 4.500 MW.  

4) Bij deze nieuwe ‘adequacy’ studie wordt rekening gehouden met de 

mogelijkheden van market response die het consultancybureau Pöyry in 2015 

verkregen heeft. 

 

 

 

                                                           
10

 Figuur 61 van het rapport van de TNB over de behoefte aan volume van strategische reserve tijdens de winter 

2017/2018. 
11

 De raming van het totaal verbruik van elektriciteit voor 2016 bedraagt  85,64 TWh (cf. rapport van de TNB over 

de studie naar ‘adequacy’). 
12

 Die verbruikspiek wordt hoofdzakelijk beïnvloed door de temperatuur.  
13

 Totaal verbruik gelijk aan het verbruik op het Elianet en op de distributienetten.  
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2.2. De bestudeerde sensitiviteiten 

 

Vijftien sensitiviteitsanalyses werden uitgevoerd om de impact te bepalen van 

alternatieve hypothesen op de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit in België : 

- daling van het potentieel aan market response met minder activeringen 

(resultaten van een update van de studie van het consultancybureau Pöyry 

uitgevoerd tijdens de zomer 2016), 

- toename van de vraag met +0,6% per jaar (waarden die aansluiten bij die van 

het EU reference scenario), 

- afwezigheid van 2 GW aan kerncentrales in België, 

- de hoogste vastgestelde jaarlijkse onbeschikbaarheidspercentages van Belgische 

kerncentrales en gas-stoomturbines van de voorbije 10 jaar, 

- beschikbaarheid van de centrale van Langerlo (omgebouwd naar 

biomassacentrale), slechts operationeel na 2019/2020, 

- bijkomende sluitingen in het Belgische fossiele thermische park vanaf de winter 

2018/2019 (600 MW), 

- toename met 3,8 GW aan steenkool- en gaseenheden in Frankrijk om rekening te 

houden met het « high » -scenario van RTE, de Franse transmissienetbeheerder, 

- in acht nemen van een verhoogde daling van de steenkool- en gascapaciteit in 

Frankrijk overeenkomstig het  « low »-scenario van RTE, 

- afwezigheid van 9 Franse kerncentrales tijdens de hele winter (elk goed voor 900 

MW), 

- daling met 1,5 GW van de capaciteit in Nederland, 

- verlies op lange termijn van een kritiek element van het transmissienet, 

- vertraging bij de indienststelling van de NEMO-koppeling (na 2019/2020), 

- afwezigheid van 9 Franse kerncentrales tijdens de hele winter met afschaffing van 

de koolstoftaks door de Franse regering14, 

                                                           
14

 Twaalf kernreactoren zijn uitgerust met stoomgeneratoren die in Japan vervaardigd zijn en waarvan 

sommige een bijzonder hoog koolstofgehalte hebben: tot 0,4% van het staal, terwijl dat gewoonlijk maar 0,2 

% is. In oktober 2016 zijn sommige reactoren gesloten ten einde de Nucleaire Veiligheidsautoriteit (ASN) de 
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- afwezigheid van 1 GW aan kernenergie in België, 

- combinatie van de twee voorgaande scenario’s om de situatie van de winter 

2016/2017 zo goed mogelijk te simuleren.  

 

2.3. De resultaten  

 

De resultaten van het basisscenario tonen een gemiddelde LOLE en een LOLE P95 

die veel lager liggen dan de wettelijke criteria inzake bevoorradingszekerheid15 

(waarden respectievelijk van 0u45 en 1u00 tijdens de winter 2017/2018).  

Indien de hypothesen van dit basisscenario bewaarheid worden tijdens de winter 

2017/2018 is er geen enkele strategische reserve vereist. 

 

Bron : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2017-18 and 

outlook for 2018-19 and 2019-20 (p. 93) 

 

                                                                                                                                                                                           

mogelijkheid te bieden verificaties uit te voeren. Het ASN moet zich uitspreken over de heropstart van deze 

eenheden. 

15
 Artikel 7bis van de wet op de organisatie van de elektriciteitsmarkt definieert de criteria inzake 

bevoorradingszekerheid als volgt : gemiddelde LOLE ≤ 3u en LOLE P95 ≤ 20u.  
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De resultaten van de alternatieve scenario’s worden voorgesteld in de volgende 

figuur uit het rapport over de probabilistische analyse van de TNB. 

 

Bron : Elia –Adequacy study for Belgium : the need for strategic reserve for winter 2017-18 and 

outlook for 2018-19 and 2019-20 (p. 111) 

 

Volgende scenario’s vereisten een volume aan strategische reserve tijdens de 

winter 2017/2018 : 

- afwezigheid van 2 GW aan kerncentrales in België (1.300 MW vereist), 

- afwezigheid van 9 Franse kerncentrales (500 MW vereist), 
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- verlies op lange termijn van een kritiek element van het transmissienet (600 

MW), 

- combinatie van de afwezigheid van 9 Franse kerncentrales tijdens de hele 

winterperiode met afschaffing van de koolstoftaks door de Franse regering en de 

afwezigheid van 1 GW aan kernenergie in België (900 MW vereist). 

De resultaten moeten geanalyseerd worden rekening houdend met het feit dat het 

gedefinieerde volume aan strategische reserve beschouwd wordt als te allen tijde 

beschikbaar tijdens de winterperiode16.  

 

2.4. Aanbevelingen van de TNB 

 

Aangezien de informatie over de onbeschikbaarheden op lange termijn van de 

Franse en Belgische nucleaire parken tijdens de winter 2017/2018 variëren van dag 

tot dag, geeft Elia de aanbeveling om een beslissing te nemen op basis van de 

laatst beschikbare informatie die gekend is op 15 januari 2017. Concreet betekent 

dit dat indien op die datum de Franse nucleaire eenheden die bij het begin van de 

winter gesloten zijn nog geen toestemming van de bevoegde overheid hebben 

gekregen om opnieuw op te starten en/of indien er geen vooruitzicht is op hun 

volledige beschikbaarheid voor de winter 2017/2018, Elia voorstelt om het scenario 

te overwegen met een combinatie van de sluiting van de 9 Franse nucleaire 

eenheden en van de 1 GW Belgische kernenergie en de overeenkomstige 

conclusies. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 De TNB is van plan steekproeven uit te voeren om na te gaan of de productie-eenheden die zijn opgenomen in 

de strategische reserve effectief beschikbaar zijn. Indien dat niet zo is, zal dit bestraft worden. 
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3. Analyse van de Algemene Directie Energie voor de winterperiode 

2017-2018 

 

Hieronder wordt de analyse van de TNB vergeleken met de deterministische 

berekeningen (verklaard in bijlage) van de Algemene Directie Energie. Het 

deterministische model wordt niet voorgesteld als een alternatief voor de precieze 

evaluatie van de bevoorradingszekerheid. Het laat alleen toe om de grootteorde 

van de resultaten van het probabilistisch model van de TNB te verifiëren. Om² zich 

te vergewissen dat de bevoorradingszekerheid effectief17 verzekerd zal zijn, 

overweegt het de minst gunstige situaties.  

De Algemene Directie Energie heeft als werkhypotheses aangenomen om enkel de 

elektriciteitsproductie te beschouwen die rechtstreeks wordt geïnjecteerd op het 

transmissienet. De betrouwbare en beschikbare gecentraliseerde capaciteit tijdens 

de winter 2017/2018 bedraagt aldus 10.793 MW.  

Wat de piekvraag betreft, heeft de Algemene Directie Energie een recente 

piekverbruikswaarde in aanmerking genomen die gemeten werd op het Elia-Sotel18 

net. De in hoofde van het voorzorgsprincipe in aanmerking genomen waarde, moet 

de maximum verbruikspiek van een recente winter zijn waarvan de gemiddelde 

temperaturen beneden de normale temperaturen van het seizoen liggen. Bijgevolg 

is de waarde van 17 januari 2013 in aanmerking genomen (13.385 MW)19.  

Tenslotte moet men rekening houden met de beschikbare reserves20 alsook met het 

«criterium N-1» (het principe volgens hetwelk het net exploiteerbaar moet blijven, 

zelfs indien het op onverwachte wijze een belangrijk element verliest). In 

onderhavig geval stemt dit criterium overeen met een verlies van  1000 MW. 

Het in aanmerking nemen van de hierboven toegelichte hypotheses brengt de 

Algemene Directie Energie ertoe aan om een tekort van 3.393 MW in overweging 

te nemen, dat moet worden gedekt met invoer, met een responspotentieel van de 

markt 21 en met volume aan strategische reserve.  

                                                           
17

 Buiten beschouwing van de wettelijke criteria van de gemiddelde LOLE ≤3h et P95 ≤20h . 
18

 http://www.elia.be/en/grid-data/data-download. Opgelet, deze waarde integreert het verbruik van de zone 

Sotel gelegen in het zuiden van het Groothertogdom Luxemburg.  
19

 De normale wintertemperatuur bedraagt 3,6°C. De gemiddelde temperaturen van de winters 2012/13, 2013/14, 

2014/15 en 2015/16 bedragen respectievelijk 2,9°C, 6,3°C, 3,7°C en 6,4°C. 

(http://www.meteo.be/meteo/view/fr/1124472-Bilan+climatologique+saisonnier.html).  
20

 R1 wordt beheerd op het niveau van het geïnterconnecteerde Europese systeem en R3 ICH is de afnamereserve. 

De R2 et R3-productie zijn niet opgenomen in de tabel in bijlage om geen twee maal de beschikbare capaciteit in 

geval van een moeilijke situatie te tellen.  
21

 De Pöyry studie 2015 had de volgende mogelijkheden geïdentificeerd inzake marktreactie op het transmissienet: 

174 MW gecontracteerd met de BRP’s en 438 MW als antwoord op de prijzen. Dit potentieel gaat gepaard met 
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Wat betreft de mogelijke invoer tijdens het piekverbruik, is er niets moeilijker dan 

het bepalen van een waarde op een deterministische wijze.  

De recente ingebruikname van BRABO I maakt het voortaan mogelijk voor de TNB 

om een simultane capaciteit van commerciële uitwisselingen van 4.500 MW te 

garanderen. De beschikbaarheid van energie in het buitenland blijft echter spijtig 

genoeg onzeker.  

Bij het voortzetten van onze benadering om de meest ongunstige situaties inzake 

elektriciteitsbevoorradingszekerheid van België aan te houden, kan een 

representatieve waarde van 2.500 MW aan import in aanmerking worden genomen 

als discussiebasis. Deze waarde is de weerspiegeling van de importwaarden van de 

day ahead markt voor het avondpiekuur in dagen waarin er spanning bestaat bij dit 

begin van de winterperiode van 2016/2017. Een tekort van 893 MW moet dan nog 

worden gedekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

een maximum aantal activeringen tijdens de winterperiode, maar ook met een beperking van de duur per 

activering.  
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4. Advies en aanbeveling van de Algemene Directie Energie voor de 

winterperiode 2017/2018 

 

Alhoewel de modellen die gebruikt worden door de Algemene Directie Energie en 

door de TNB wegens hun aard verschillen, moet men niettemin vaststellen dat de 

resultaten die verkregen worden om de totale benodigde strategische reserve in te 

schatten, zeer gelijkaardig zijn22.   

De Algemene Directie Energie valideert aldus op basis van haar analyse de 

resultaten die verkregen zijn aan de hand van het probabilistische model van de 

TNB. De AD Energie gebruikt bijgevolg die laatste (meer precieze) resultaten om 

haar aanbevelingen aan de Minister te formuleren.  

Rekening houdend met de onzekerheid die er tot op heden bestaat inzake 

de beschikbaarheid van de Belgische en Franse kerncentrales tijdens de 

winter 2017/2018 en rekening houdend met de rol als verzekering voor 

het behoud van de Belgische bevoorradingszekerheid die de strategische 

reserve vervult , sluit de Algemene Directie Energie zich aan bij de TNB 

inzake zijn aanbeveling om 900 MW strategische reserve23 te contracteren 

voor de winter 2017/2018, bij gebrek aan aanvullende informatie tegen 15 

januari 2017.  

In het geval dat nieuwe informatie beschikbaar wordt tegen 15/01/2017 

overeen totale weder indienststelling van de Belgische en Franse 

kerncentrales voor de winter 2017/2018, is er geen enkele strategische 

reserve vereist24.  

Overwegende de eerste resultaten25 van de werkgroep26 inzake wijzigingen aan het 

mechanisme van de strategische reserve, overwegende de aan de gang zijnde 

                                                           
22

 Gelijkaardige resultaten voor de hypothese van beperkte import en een gesloten Belgische kerncentrale. 
23

 Een grotere strategische reserve (dus meer dan 900 MW) zou de beschikbare volumes verminderen, zowel 

inzake de productie als de vraag, voor de levering van andere reserves. In  het bijzonder R3 zou betroffen zijn ; 

hetgeen de concurrentie tussen de offertes onderling zou verminderen en de facto het prijsniveau van de offertes 

zou doen stijgen.  
24

 Op 05/12/2016 heeft het college van de Autorité de sûreté nucléaire (ASN), samengekomen in buitengewone 

vergadering op maandag 5 december, geoordeeld dat « de heropstart van de betroffen reactoren kan overwogen 

worden ». Zeven schijven (Bugey 4, Civaux 2, Dampierre 3, Gravelines 2, Tricastin 1, 3 en 4) hebben van het ASN 

een principiële goedkeuring ontvangen, onder voorbehoud van een controle « geval per geval ». « Verificaties 

reactor per reactor » zullen echter noodzakelijk zijn, alvorens een goedkeuring van wederinwerkingstelling. Het 

ASN zal zich voor elke eenheid uitspreken eens EDF haar het resultaat van de laatste verificaties bezorgd heeft.   

(http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/12/05/l-asn-autorise-le-redemarrage-de-8-reacteurs-

nucleaires_5043705_3244.html) 
25

 Er zijn meer nadelen dan voordelen om nog meerjarencontracten toe te staan.  
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reflecties inzake de opportuniteit om een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te 

voeren in overeenstemming met de Europese richtlijnen en overwegende de 

snelheid waarmee het Europese elektrische systeem evolueert, stelt de AD 

Energie  aan Mevrouw de Minister voor om geen volumes voor meerdere 

jaren te contracteren.   

Overwegende dat de TNB aanbeveelt om een beslissing te nemen op basis van de 

laatst gekende informatie27 en gelet op de mogelijke veranderingen op korte 

termijn inzake de beschikbaarheid van het productiepark28, beveelt de Algemene 

Directie eveneens aan Mevrouw de Minister aan om in haar beslissing te voorzien 

dat zij het volume aan samen te stellen strategische reserve kan aanpassen en dit 

idealiter voor de uitschrijving van de offerteaanvragen  (voor de samenstelling van 

de strategische reserve van de winter 2017-2018) en uiterlijk tegen de uiterste 

datum van het indienen van  de offertes.  

De Algemene Directie Energie stelt aan Mevrouw de Minister voor om de 

transmissienetbeheerder te instrueren om, bij gebrek aan bijkomende 

informatie over de beschikbaarheid van de Belgische en Franse 

kerncentrales tegen 15 januari 2017, een strategische reserve van 900 MW 

aan te leggen voor de winter 2017-2018. 

De Algemene Directie Energie stelt eveneens aan Mevrouw de Minister 

voor om in haar besluit van 15/01 te voorzien om in het geval van een 

terugkeer op de markt van productie-eenheden, het  volume van 

strategische reserve aan te kunnen passen voor de uitschrijving van de 

offerteaanvragen en ten laatste op de uiterste datum voor de indiening van 

de offertes voor de samenstelling van het volume van de strategische 

reserve van de winter 2017-2018. 

 

De Directeur-generaal a.i. 

                                                                                                                                                                                           
26

 Groep bestaande uit experts van de CREG, de TNB, het kabinet van Marie Christine Marghem en de AD 

Energie en waarvan de werkzaamheden zullen moeten worden voorgelegd aan de Ministerraad voor medio 

februari 2017 volgens het document van 29/11/2016 van het Kabinet  van Mevrouw de Minister Marghem  

« Strategische oriëntatienota betreffende de begeleidingsmaatregelen die de federale staat moet nemen om de 

bevoorradingszekerheid te vrijwaren op het ogenblik van de kernuitstap». 
27

 Hetgeen ook wordt ondersteund door de AD Energie.  
28

 Eventuele terugkeer op de markt van productie-eenheden met mogelijke deelneming aan de dienst « black 

start ».  
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Nancy MAHIEU. 
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5. Bijlage bestemd om het deterministische model van de AD Energie 

nader toe te lichten 

 

 Berekeningen   Capaciteiten(MW)  
Winter 2017-

2018  

 (1)+(5)+(9) Netto 

geïnstalleerde 
capaciteit29  

Totaal 13.364,4 

1 (2)+(3)+(4) Niet inter- 
mitterend 

10.952 

2  Fossiele 
thermische 
installaties 
(behalve 
biomassa en 
WKK)30 

3.663 

3  Nucleair 31 5.919 

4  WKK + 
biomassa en 
afval 32 

1.370 

5 (6)+(7)+(8) Intermitterend 1.105,4 
6  Offshore 

windenergie33 
862 

7  Onshore34 
Windenergie 
 

212,9 

8  Waterloop-
centrales35  

30,5 

9 (9) Pompcentrales 1.307 

                                                           

 

 
29

 Het betreft enkel geïnstalleerde capaciteiten die injecteren in het net van Elia.  
30

 Volgens de geconsolideerde gegevens die uitgewisseld werden tussen de TNB en de AD Energie, 161 MW 

turbojets en 3.502 MW gaseenheden 
31

 Het geheel van de kerncentrales wordt in aanmerking genomen.  
32

 Er zullen in het totaal 3.098 MW geïnstalleerd zijn voor deze categorie in het Belgische park (927 MW  biomassa 

waarvan 407 MW met CIPU-contract, 1.879 MW wkk waarvan  722 MW met CIPU-contract en  292 MW afval 

waarvan 241 MW met  CIPU-contract.    
33

 Totale geïnstalleerde windkrachtcapaciteit van het Belgische park (offshore + onshore) = 2.719 MW. De offshore 

parken zijn volledig aangesloten op het net van Elia en zijn het voorwerp van een CIPU contract.  
34

 Informatie over de in dienst zijnde  gecentraliseerde capaciteiten, verstrekt door de TNB aan de DG Energie op 

26/10/2016  (64,7 MW over 36 kV, 133,2 MW over 70 kV en  15 MW over 150 kV). 
35

 Informatie over de in dienst zijnde  gecentraliseerde capaciteiten, verstrekt door de TNB aan de DG Energie op 

26/10/2016 (0,7 MW over 36 kV en 29,8 MW over 70 kV). 
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10 (11)+(15)+(19) Beschikbare en 

betrouwbare 
capaciteit 

Totaal 10.793 

11 (12)+(13)+(14) Intermitterend  394,2 
12  Offshore 

windenergie 
 36 

334,5  

13  Onshore 
windenergie 
37 

49 

14  Waterloop-
centrales  38  

10,7 

15 (16)+(17)+(18) Niet-
intermitterend 
 

9.313,2 

16  WKK + 

biomassa en 

afval39 

1.281,9 

17  Fossiele 

thermische 

installaties 

(behalve 

biomassa, 

afval  en 

WKK)40 

3.112,3 

                                                           
36

 De jaarlijkse load factor van de offshore windparken in België ligt tussen 38,8 en 41% (staal 2012-2015). 

(http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien). Bij wijze van voorzorgsmaatregel, wordt de meest beperkende 

factor (38,8 %) in aanmerking genomen.  

37 De jaarlijkse load factor van de onshore windparken in België ligt tussen 23 en 26,4%, (staal 2012-2015). 

(http://www.apere.org/fr/observatoire-eolien). Bij wijze van voorzorgsmaatregel, wordt de meest beperkende 

factor (23 %)  in aanmerking genomen.   
38

 De jaarlijkse load factor van de waterkrachtcentrales in België ligt naargelang de waterlopen tussen 35% et 60% 

(http://www.apere.org/fr/observatoire-hydroelectricite).  Bij wijze van voorzorgsmaatregel, zal de factor 35 % in 

aanmerking worden genomen. Deze waarde is conform de waarde van 37 % die in aanmerking wordt genomen 

door SETIS voor de eenheden met een lager vermogen dan 100 

MW.(https://setis.ec.europa.eu/system/files/ETRI_2014.pdf#page=26) 
39

 Er wordt steeds minder gepland onderhoud uitgevoerd tijdens de winterperiode. Gemiddeld bedragen in België 

de ongeplande jaarlijkse onbeschikbaarheidsgraden van wkk, afval en klassieke thermische eenheden van 2006 tot 

2015 respectievelijk 6,4%, 1,5% en 9,4% (zie figuur 54 van het verslag van probabilistische analyse van de TNB over 

het vereiste volume van strategische reserve tijdens de winter 17/18). De beschikbare capaciteit van de wkk’s zal 

bijgevolg 675,8 MW bedragen, deze van het afval 237,4 MW en van biomassa 368,7 MW . 
40

 Gemiddeld bedragen in België van 2006 tot 2015 de ongeplande jaarlijkse niet-beschikbaarheidspercentages van 

de turbojets, gasturbines, en stoomgasturbines respectievelijk  5,3% , 15,2 % en 8,2 % (zie figuur 54 van het verslag 

van probabilistische analyse van de TNB over het vereiste volume van strategische reserve tijdens de winter 

17/18). Bij wijze van voorzorgsmaatregel, wordt het maximum waargenomen percentage aan niet-

beschikbaarheden voor de stoomgasturbines in dezelfde periode (zie figuur 55 van hetzelfde verslag) in 

aanmerking genomen (veeleer dan de gemiddelde graad), hetzij  15,5 %. De beschikbare capaciteit van de 
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18  Nucleair41 4.919 
19 (19) Pompcentrales 

42 
1.086 

20  Bestaande 
strategische 

reserve  

 0 

21  Reserve R3 ICH43   219 

22  Reserves R144   20 

23  Criterium N-1  1.000 

24  Piekvraag  13.385 

 

25 (24)-(10)-(20)-
(21)+(22)+(23 

Gap om de 

bevoorradings-
zekerheid te 
verzekeren45 

 =3.393 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

turbojets bedraagt bijgevolg 152,5 MW, deze van de gasturbines 201,8 MW en deze van de stoomgasturbines 

2.758 MW. 
41

 Met het oog op het overwegen van de meest moeilijke situatie in termen van bevoorradingszekerheid, werd hier 

het  jaarlijkse maximum percentage aan onbeschikbaarheid, waargenomen tussen 2006-2015, niet toegepast 

(aangezien 10,77% geen rekening houdt met een aftrek van 1000 MW). De facto wordt een fictieve schijf van 1000 

MW beschouwd als niet in dienst zijnde. Een onzekerheid inzake de datum van heropstarten van Tihange 1 

(gebouw van het niet-nucleaire gedeelte dat beschadigd werd door civieltechnische werkzaamheden) zou deze 

1000 MW kunnen rechtvaardigen, net als een onderhoud van een reactor dat niet zou kunnen worden beëindigd 

buiten de winterperiode.  
42

 Capaciteit geprofileerd volgens de opvulling van de bekkens (bron Elia). 
43

 Om dubbele tellingen met de beschikbare productiecapaciteit te vermijden, wordt hier enkel R3 ICH in 

aanmerking aangenomen. Elia heeft in 2017 offertes ontvangen voor R3 ICH voor een totaal van 219 MW 

(afsluiting van de offertes op 16/09/2016).  
44

 R1 wordt geëvalueerd op 80 MW. Het betreft een reserve die moet beschikbaar zijn om het Europese 

geïnterconnecteerde hoogspanningssysteem in evenwicht te houden.  In de wetenschap dat een deel van dit 

potentieel in het buitenland of met de vraag kan worden gecontracteerd sedert medio 2016, worden  slechts 20 

MW beschouwd als zijnde geleverd door de Belgische productie-eenheden (zie figuur 61 van het verslag van 

probabilistische analyse van de TNB inzake het volume van  strategische reserve dat vereist is tijdens de winter 

17/18). 
45

 Deficit berekend zonder rekening te houden met de import waarvan België zou kunnen genieten bij het 

piekverbruik noch met het potentieel van market response.  


